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บทนํา 

 
วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

    “ เมืองแหงการเกษตร  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด  คนดีมีคุณภาพ  ปราศจากโรคราย  
ชมุชนเขมแข็งและนาอยู    เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ” 
 

นโยบายของคณะผูบริหารทองถ่ิน 

 ๑. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

มีนโยบายสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจาย
ใหกับประชาชน สงเสริมการพัฒนาการเกษตร  ดังนี้ 

         ๑. สงเสริมใหประชาชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

         ๒. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน กลุมแมบาน กลุมอาชีพและกลุมองคกรตาง ๆ  เพื่อใหมีความรู
ในการประกอบอาชพีและเพ่ิมรายไดใหมากข้ึน 

         ๓. สงเสริมและพัฒนาความรูดานวิชาการ  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

๒. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีนโยบายสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน       และสงเสริมการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีใหกับ
ประชาชน สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนและสงเสริมการกีฬาเพื่อใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี สงเสริม
ความรูและการใหบริการสาธารณสุข ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันและแกไขปญหาโรคตาง ๆ  ดังนี ้
            ๑. สงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตแกเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส และการสังคมสงเคราะหตาง ๆ เพื่อให
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

            ๒. สนับสนุนและสงเสริมงานดานการปองกันและแกไขบัญหายาเสพติด ตลอดจนแกไขปญหาเด็กและเยาวชน
ในกลุมเส่ียง  และการแกไขปญหาสังคมในดานตาง ๆ 

            ๓. เสริมสรางสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุนและเขมแข็ง 

           ๔. สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

           ๕. สนับสนุนและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาโรคตาง ๆ 

           ๖. สงเสริมและสนับสนนุใหมีสถานที่สําหรับการออกกําลังกายและการแขงขันกีฬา 

๗. สงเสริมการดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสรางสุขภาวะที่ดีใหกับประชาชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีสขุภาพที่ดี 

          ๘. สงเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 

๓. นโยบายการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  มีนโยบายในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
ตลอดจนการดูแลและบํารุงรักษาปาไมและท่ีดนิ ดังนี ้

         ๑. สงเสริมการสรางจิตสํานกึของประชาชน เดก็และเยาวชนใน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
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  ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวน มีสวนรวมใหการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

         ๓. สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชวิีตของประชาชน 

         ๔. สงเสริมการดูแลและบํารุงรักษาปาไม โดยการปลูกปาทดแทน และรักษาสภาพแวดลอมของแหลง 

ตนนํ้าลําธาร  

๔. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

มีนโยบายท่ีจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อใหการคมนาคมและการขนสงใหดีและสะดวก 

รวดเร็วยิ่งขึ้น พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอและท่ัวถึง การชวยเหลือผูประสบ
ปญหาภัยแลงและขาดแคลนนํ้า เพ่ือใหสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง   ดังนี ้

๑. สงเสริมใหมีระบบการคมนาคมและการขนสงขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรใหไดมาตรฐาน 
เพ่ือใหการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพ้ืนที ่

๒. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอยางพอเพียงและทั่วถึง 

๓. สนับสนุนและชวยเหลือผูประสบปญหาภัยแลงและขาดแคลนนํ้า 

๔. สงเสริมและพัฒนาการสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

๕. ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา และติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะริมถนนตามสภาพพื้นที่ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร  ใหคลอบคลุมและทั่วถึง 

๕. นโยบายดานการศึกษา   

มีนโยบายสงเสริมการศึกษา   ดังนี้ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพ่ิมโอกาสการเรียนรูอยางท่ัวถึงและตอเนื่องทั้งในระบบและ
นอกระบบ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 

๒. สงเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็ก  เยาวชน และประชาชน 

๖. นโยบายดานการพัฒนาศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

มีนโยบายสงเสริมและทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 

๑. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟศูิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู
สบืตอไป 

๒. การทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

๗. นโยบายดานการพัฒนาการบริหารราชการทองถ่ินใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 

มีนโยบายในการบริหารงานโดยใชหลกัธรรมาภิบาล สงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนเขามา 

มีสวนรวมการในพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การเลือกต้ัง การรณรงคปกปองสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย การเสริมสรางความสมานฉันท การเผยแพร
ขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ ดังนี้ 

๑. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อใหองคกรมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและประชาชนได
ประโยชนสูงสุด 



รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2564 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 

 

 

        ๒. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
ปองกันการทุจริต 

       ๓. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน กลุมองคกรตาง ๆ ในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือให
เกิดเปนเครือขายความรวมมือ ตลอดจน ประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหา และ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ไดอยางแทจริง 

        ๔. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและประสบการณเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

        ๕.เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับขาราชการเพื่อใหมีความตระหนักในความเปนขาราชการที่ดี 

 ๖. เสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหนาที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพื่อใหการพัฒนา
ทองถ่ินเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน 

        ๗. การรณรงคปกปองสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ตลอดจนการเสริมสรางความสมานฉันท 

        ๘. การเผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน ใหประชาชนไดรับทราบ  

๘.  นโยบายดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

 มีนโยบายในการพัฒนาและและสงเสริมการทองเที่ยว ดังนี้ 

๑.  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เชน  การจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง การ
พัฒนาและปรับปรุงศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ฯลฯ  เปนตน 
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สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของ อบต.เมืองเกษตร 
 

ทําไมตําบลเราจึงช่ือ   “เมืองเกษตร” 
 

เดิมทีน้ัน  “ตําบลเมืองเกษตร”   เปนสวนหนึ่งของตาํบลโนนเมืองและตอมาในป พ.ศ. 2536      ไดแยกออกมา
จากตําบลโนนเมือง  และมีฐานะเปนสภาตําบลเมืองเกษตร  สาเหตุที่ตั้งชื่อวา “เมืองเกษตร” นั้น เนื่องจากวาเขตพ้ืนที่
ของตําบลมีหมูบานใหญ 2 หมูบาน คือ บานคูเมือง หมูที่ 2 และบานโนนเกษตร  ท้ังสองหมูบานมารวมกัน คือ เมือง และ
เกษตร  และต้ังชื่อตําบลวา    “เมืองเกษตร”  และอีกสาเหตุหนึ่ง คือ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางดาน
การเกษตร  โดยเฉพาะพริกและขาว          ที่สําคัญคือ บริเวณของตําบลเมืองเกษตร มีแหลงน้ําใตดินท่ีมีรสชาดจืด  
สามารถที่จะนาํมาผลิตน้ําประปาเพ่ือการอุปโภค และการเกษตรได ซึ่งผิดกบัแหลงน้ําบริเวณตําบลอ่ืนๆ ซึ่งมีรสชาดเค็ม
ไมสามารถนําขึ้นมาใชได  คําขวัญประจําตําบล คือ “เมืองพริกงาม น้ําใตดิน  ถ่ินมโหรี  ค่ัวหมี่อรอย” 
 ตําบลเมืองเกษตร  เปนตําบลที่ 7  ของอําเภอขามสะแกแสง  จงัหวัดนครราชสีมา  ไดรับการยกฐานะจากสภา
ตําบลขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อ พ.ศ. 2542  พ่ีนองประชาชนมีความสมัครสามัคคี    มนี้ําใจดี    ชวยเหลือ
งานสวนรวมเปนอยางดี แมสภาพพ้ืนที่ของตําบลเมืองเกษตร     จะมีความแหงแลง ไมมแีหลงลุมน้ําหรือแมนํ้าสายหลัก 
แตประชาชนก็ไมเคย “แลงน้ําใจ”  ยังคงเปนสังคมชนบทไทยที่นาอยูตําบลหนึ่ง 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีที่ตั้งที่ทําการอยู  ณ บริเวณบานโนนเกษตร หมูที่ 5 ตําบลเมืองเกษตร  
อาํเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  อยูหางจากที่วาการอําเภอขามสะแกแสงมาทางดานทิศเหนือ (ตามถนนสาย
บานขาม-คง)  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร  และอยูหางจากจังหวัดนครราชสมีา  60 กโิลเมตร 

 
เน้ือท่ี    ของ อบต.เมืองเกษตร  ประมาณ  17.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  24,046 ไร 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดตอกับบานหนองพลวง  ต.หนองบัว  อ.คง  จ.นครราชสีมา 
ทิศใต     ติดตอกับบานโนนหญาคา  ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง   

จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับบานโคกคูขาด  ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานโนนเมือง  ต.โนนเมือง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
ลักษณะภูมิประเทศ 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เปนพื้นที่ราบลักษณะของดินเปนดินรวนปนทราย      ลักษณะอากาศเปน
แบบรอนชื้น  ฝนตกชุกในฤดูฝน  และอากาศแหงแลงและลมพัดแรงในฤดูแลง  ในพ้ืนที่ไมมีปาไมและภูเขา  อันเปนแหลง
ลุมนํ้าที่สําคัญ  แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญในพื้นที่ไมสามารถที่จะเก็บกักน้ําไวใชไดตลอดทั้งป เนื่องจากสภาพอากาศและ
พื้นที่ดินมีสภาพเปนพื้นที่แหงแลงซํ้าซาก  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร  การเกษตรที่สําคัญไดแก  
การทํานาขาว  การทําไรพริก  และการเลี้ยงปศุสัตว  เปนตน 

ประชากร 
จํานวนประชากรของตําบลเมืองเกษตร   จากการสํารวจเดือน  พฤศจิกายน  2561  พบวามีจํานวนประชากร

ทั้งสิ้น  3,825  คน    แยกเปนชาย  1,926   คน    เปนหญิง  1,899   คน   ความหนาแนนเฉล่ีย   213.78   คน 
ตอตารางกิโลเมตร และมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  1,150  ครัวเรือน   โดยแยกตามตารางและแผนภูมิ ดังนี้ 
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ตารางที่  1  ตารางแสดงจํานวนประชากรและครวัเรือนในตําบลเมืองเกษตร 
 

หมูที่ บาน ประชากร ชาย หญิง ครัวเรือน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

หนองไผ 
คูเมือง 
ตะโก 

โนนตําหนัก 
โนนเกษตร 
เมืองทอง 

หนองโบสถ 

345 
987 
299 
256 
698 
860 
386 

177 
508 
145 
136 
343 
427 
197 

168 
479 
154 
120 
355 
433 
189 

108 
278 
88 
76 

203 
325 
124 

 

 รวม 3,831 1,933 1,898 1,202  
ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร   สํานักทะเบยีนอําเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา   
จุดเดนของพ้ืนที่  
 - เปนสังคมชนบท  การเปนอยูเรียบงาย  มีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  ประชากร

สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร     มีการรวมกลุมคอนขางเขมแข็ง   มีความเอ้ืออาทร  และชวยเหลือซ่ึงกันและ
กนั ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบ  มีคลองสงน้ําท่ีสรางข้ึน เพื่อใชประโยชนในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร 
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ประวัติความเปนมาและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
**************** 

1.  องคการบริหารสวนตําบลเปนมาอยางไร 
 องคการบริหารสวนตําบล  หรือ อบต.     เปนท่ีรูจักของประชาชนทั่วไป  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2538  ที่ผานมา
นี้เอง  แตกอนในสมัยที่ ฯพณฯ ทาน จอมพล ป.  พิบูลสงคราม  (แปลก  คีตสังขะ)     เปนนายกรัฐมนตรี  ไดเคยกําหนดให
มีการปกครองทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลขึ้น  แตไมสามารถที่จะดําเนินการตอไปได และตองยุบในเวลา
ตอมา  เนื่องจากความไมพรอมของประชาชน  อันเนื่องมาจากสภาวะเหตุการณ  เศรษฐกจิ  และที่สําคญัท่ีสดุ คือ ความ
ไมรูของประชาชนในยุคน้ัน 
 ตอมาในสมัยท่ี  ฯพณฯ ทาน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ   ปราโมทย   เปนนายกรัฐมนตรี  ไดมีการประกาศจัดตั้งสภาตําบล
ขึ้น  แตก็ยงัไมใชการกระจายอํานาจท่ีแทจริง  เน่ืองจากสภาตําบลยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคล  นายอําเภอยงัมีอํานาจใน
การควบคุมสั่งการ  สําหรับประธานสภาตําบลนั้นก็ให กํานัน เปนประธานสภาตําบล โดยตาํแหนง  จนกระทั่งเมื่อป  พ.ศ. 
2538  ไดมีการประกาศยกฐานะสภาตําบล ที่มีความพรอมข้ึนเปนองคการบริหารสวนตาํบล  จํานวน  617  แหงท่ัว
ประเทศ  ป  พ.ศ. 2539  จํานวน  2,143 แหง   ป พ.ศ. 2540  จํานวน  3,637  แหง    และป พ.ศ. 2542   จํานวน  
350  แหง     ซ่ึงปจจุบันมีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  ทั่วประเทศ    จํานวน   6,747  แหง 

2.    อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
การดําเนินการตามภารกิจและตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองตามที่ไดกําหนดอยูใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537   (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546   มี
รายละเอียดดังนี ้

1.  หนาท่ีบังคับหรือหนาท่ีท่ีจะปฏิบัติตาม มาตรา 67 ซ่ึงมีหนาที่ตองทําใหเขตองคการบรหิารสวนตําบล 
ดังน้ี    คือ 

1.1  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
1.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางเทา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอย 
      และสิ่งปฏิกูล 
1.3  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
1.4  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5  สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.6  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
1.7  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.8  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอนัดีของทองถ่ิน 
ปฏิบัตหินาที่อื่นท่ีอื่นที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตาม  
 ความจําเปนและสมควร 
2.  อํานาจหนาท่ีที่จะเลือกปฏิบัติตาม มาตรา 68 
2.1  ใหมีนํ้าเพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
2.2  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
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2.3  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
2.4  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
2.5  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
2.6  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
2.7  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
2.8  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
2.9  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
2.10 ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
2.11 กจิการเก่ียวกับการพาณิชย 
2.12 การทองเท่ียว 
2.13 การผังเมือง 

 การดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ           แผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล  และนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ทั้งนี้หากสามารถดําเนนิการไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง
ก็จะสามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลได  และที่สําคญัสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดเปนอยางดีอีกดวย 

3.    ภารกิจหนาที่ของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหาร  มีดงัน้ี 

(1)  บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย   แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล    ขอบัญญัติ   ระเบียบ   และขอบังคับของทางราชการและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 (2)  จัดทําแผนพัฒนาตําบล และงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือเสนอใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 (3)  รายงานการปฏิบัตงิานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบอยางนอยปละ
สองคร้ัง 

 (4)  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
4.    ภารกิจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 อาํนาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล  มีดังนี้ 
 (1)  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวน

ตําบล 
 (2)  พิจารณาใหความเหน็ชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
 (3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบล ตาม (1) 

และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
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5.    ภารกิจหนาที่ของสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   มีการแบงสวนราชการออกเปน  5  สวน  ซึ่งมีหนาที่และความ

รับผิดชอบ   ดังน้ี 
  

1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีภาระหนาที่เก่ียวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทํา 
แผนพัฒนาตําบล      การจัดทํารางขอบังคับ     การจดัทําทะเบียนสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กรรมการบริหาร การดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาล    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   การใหคําปรึกษาหนาที่ 
และความรับผดิชอบ  การปกครองบงัคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง  การบริหารงานบุคคลของ อบต.ท้ังหมด 
การดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตตางๆ และปฏิบตัิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ       แบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งาน 
คือ 

 1.1 งานบริหารทั่วไป     มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานสารบรรณ 
   - งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
   - งานบริหารงานบุคคล 
   - งานเลือกต้ัง 
   - งานตรวจสอบภายใน 
   - งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว 
  1.2 งานนโยบายและแผน    มีหนาความรับผิดชอบ 
   - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
   - งานวิชาการ 
   - งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
   - งานงบประมาณ 
  1.3 งานกฎหมายและคดี   มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานกฎหมายและนิติกรรม 
   - งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
   - งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
   - งานระเบียบการคลงั 
   - งานขอบัญญัติ อบต. 
  1.4 งานเทศกิจ   มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานเทศกิจ 
   - งานรักษาความสงบเรียบรอย 
   - งานสนบัสนุนและบริการ 
  1.5 งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย    มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานอํานวยการ 
   - งานปองกัน 
   - งานชวยเหลือฟนฟู 
   - งานกูภยั 
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2. กองคลัง     มีภาระหนาที่เก่ียวกับการจัดทําบญัชีและทะเบียนรับ-จายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  

การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินไดประเภทตางๆ 
การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ  การหักภาษีและนําสง  รายงานเงินคงเหลือ 
ประจํา การรับและจายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและ
ทรัพยสิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน   การเรงรัดใบสําคญัและ 
เงินยืมคางชําระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและ
คาธรรมเนียมตางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน   คือ 
  2.1 งานการเงิน    มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 
   - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
   - งานเก็บรักษาเงิน 
  2.2 งานบัญช ี     มีหนาที่ความรับผดิชอบ 
   - งานการบัญชี 
   - งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   - งานงบการเงินและงบทดลอง 
   - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  2.3 งานพฒันาและจัดเก็บรายได   มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
   - งานพฒันารายได 
   - งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
   - งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
  2.4 งานทะเบยีนทรัพยสินและพัสดุ   มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี 
   - งานพสัดุ 
   - งานทะเบียนเบิกจายวัสดคุรุภัณฑและยานพาหนะ 

3. กองชาง    มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกบัการสํารวจ   ออกแบบ  การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสรางงาน การควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง   งาน
แผนงานดานวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล  การรวบรวมประวัติ   ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล    การควบคุม
และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ            งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ 
อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของและทีไดรับมอบหมาย แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 
งาน คือ  
  3.1 งานกอสราง      มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานกอสรางและบูรณะถนน 

 - งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
 - งานระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม 

  - งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและยานพาหนะ 
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 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  - งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
  - งานวิศวกรรม 
  - งานประเมินราคา 
  - งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

- งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  - งานออกแบบ 
 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค    มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  - งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  - งานระบายน้ํา 
  - งานจัดตกแตงสถานท่ี 
 3.4 งานผังเมือง   มีหนาที่ความรับผดิชอบ 
  - งานสํารวจและแผนที่ 
  - งานวางผังพัฒนาเมือง 
  - งานควบคุมทางผังเมือง 
  - งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        มีภาระหนาที่เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการ

วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล  ประเมินผล  การพัฒนาตําราเรียน  การวางแผน
การศึกษา  ของมาตรฐานสถานศึกษา  การจัดบริการสงเสริมการศึกษา    การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  การ
เสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา  สงเสริมการวิจัย  การวางโครงการ  สํารวจ  เกบ็รวบรวมขอมูล  สถิติการศึกษา เพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพรการศึกษาและ
ปฏิบัตหินาที่อื่นท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน คือ 

 4.1 งานบริหารงานการศึกษา   มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
  - งานบริหารวิชาการ 
  - งานนิเทศการศกึษา 
  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
 4.2 งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหนาที่ความรับผดิชอบ 
  - งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา 
  - งานกิจการศาสนา 
  - งานสงเสรมิประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
 4.3 งานกิจการโรงเรียน    มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  - งานจัดการศึกษา 
  - งานพลศึกษา 
  - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 
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  - งานบริการและบํารงุสถานศึกษา 
  - งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการ

สาธารณสุข  และขอบังคับตําบล  การวางแผนการสาธารณสุข   การประมวลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวของกับ
สาธารณสุข  งานเฝาระวังโรค  การเผยแพรฝกอบรม  การใหสุขศึกษา       การจัดทํา 
งบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข  งานดานส่ิงแวดลอม   การใหบริการสาธารณสุข   การควบคมุการฆาสัตว  
จําหนายเนื้อสตัว  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของ   แบงสวนราชการภายในออกเปน  6  งาน คือ 

 5.1 งานอนามัยและส่ิงแวดลอม    มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
  - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
  - งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

   - งานอาชีวอนามัย 
  5.2 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข   มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานอนามัยชุมชน 
   - งานสาธารณสุขมูลฐาน 
   - งานสุขศึกษา  
   - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
   - งานปองกันยาเสพติด 
  5.3 งานรักษาความสะอาด   มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
   - งานรักษาความสะอาดและขนถายส่ิงปฏิกูล 
   - งานกําจัดมลูฝอยและน้ําเสีย 
  5.4 งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม    มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานสงเสรมิและเผยแพร 
   - งานควบคุมมลพิษ 
   - งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
   - งานติดตามตรวจสอบ 
  5.5 งานควบคุมโรค   มหีนาท่ีความรับผิดชอบ 
   - งานการเฝาระวัง 
   - งานระบาดวิทยา 
   - งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 
   - งานโรคเอดส 
  5.6 งานบริการสาธารณสุข    มีหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - งานรักษาและพยาบาล 
   - งานชันสูตรสาธารณสุข 
   - งานเภสัชกรรม 
   - งานทันตกรรม 
   - งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 
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- ภาพถายการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  2564 
- สรุปโครงการที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณรายจายประจําป/ 

จายขาดเงินสะสม  2564 
- รายงานรายรับ – รายจายประจาํปงบประมาณ  2564 
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ไดดําเนินการโครงการตามขอบญัญัติงบประมาณ  ป  2564 

ในเขตพ้ืนที่  โดยไดรับความรวมมือ  การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
ตลอดจนโครงการตาง ๆ  ประสบผลสาํเร็จดวยดี  กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียง  โดยมี
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี 

 
 

1.  โครงการปองกันและลดอุบัติภัยบนทองถนน 
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2.  โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
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3.  โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 

 
 
4.  โครงการควบคมุและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทําหนากากอนามัย 
     ปองกันโรค 
 
5.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตําหนัก หมูที่ 4 
 
6.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนถนนลูกรังซอยแจงพัฒนา บานคูเมือง หมูที่ 2 
 
7.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรหินคลกุจากบานโนนเกษตรถึงเขตติดตอบานเมืองทอง  
     บานโนนเกษตร หมูที่ 5 
 
8.  โครงการซอมแซมผิวจราจรเดิมเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานหนองโบสถ บานหนองโบสถ  
     หมูที่ 7 
 
9.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
 -  คาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 
 -  คาจัดการเรียนการสอน (รายหวั) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 -  คาหนงัสือเรียน 
 -  คาอุปกรณการเรียน 
 -  คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
 -  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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10.  โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน 
 
11.  โครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 
 
12.  โครงการอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
13.  โครงการประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานตามภารกิจของ อปท. 
 
14.  โครงการสงเสริมและสนับสนุนการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรดานตาง ๆ 
 
15.  โครงการอินเตอรเน็ตตําบลเพื่อบริการประชาชน 
 
16. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน 
 
17.  โครงการประชาคมและประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น   
       ประจําปงบประมาณ  2564 
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สรุปโครงการที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณรายจายประจําป/ 
จายขาดเงินสะสม  2564 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจาย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

สถานะการดําเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ 

ไมได
ดําเนินงาน 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินงาน
แลวเสร็จ 

1 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการฝกอบรม
อาชีพระยะส้ัน 

25,000.00 0.00 25,000.00 สํานักงานปลัด อบต. / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

2 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานเศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรู 
และการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

30,000.00 0.00 30,000.00 สํานักงานปลัด อบต. / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

3 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและ 
บรรเทาภัยตางๆ 

10,000.00 0.00 10,000.00 สํานักงานปลัด อบต. / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถสงเจาหนาท่ีไปอบรม
ได 

4 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการปองกัน
และลดอุบัติภัย บน
ทองถนน 

20,000.00 7,991.00 12,009.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ สามารถปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล 
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5 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการปองกัน
และควบคุมโรค 
ไขเลือดออก 

100,000.00 99,500.00 500 กองสาธารณสุขฯ   

  

/ สามารถปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

6 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดในชุมชน 

15,000.00 0.00 15,000.00 กองสาธารณสุขฯ / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

7 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนขับา 
ตามพระราช
ปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ 
อัครกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขตัติยราชนารี 

30,000.00 22,750.00 7,250.00 กองสาธารณสุขฯ   

  

/ สามารถปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

8 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห
ชวยเหลือเด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ผูดอยโอกาสในการ 
พฒันาคุณภาพชีวิต 

20,000.00 0.00 20,000.00 สํานักงานปลัด อบต. / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 
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9 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
เยาวชนไทย 
หางไกลยาเสพติด
ตําบลเมอืงเกษตร 

25,000.00 0.00 25,000.00 สํานักงานปลัด อบต. / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

10 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดการ
แขงขันกีฬา อบต. 
เมืองเกษตรเกมส 
ตานยาเสพติด 

150,000.00 0.00 150,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

11 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการสงทีม
นักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน สัมพันธวัน
ทองถ่ินไทยตานภัย
ยาเสพติด 

10,000.00 0.00 10,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

12 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

6,429,120.00 6,001,200.00 427,920.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

13 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูพิการ 

1,845,600.00 1,776,800.00 68,800.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ ผูพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

14 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

30,000.00 18,000.00 12,000.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ ผูปวยเอดสมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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15 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
หรือสงเคราะห 
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย
ธรรมชาติ และ
ประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอน 
จากสาธารณภยั
ตางๆ 

577,048.00 456,670.00 120,378.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ ผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือ
เบ้ืองตน 

16 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบ
กองทุนหลักประกัน 
สุขภาพทองถ่ิน 

90,000.00 90,000.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ   

  

/ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

17 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุม
และปองกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) 

40,000.00 22,000.00 18,000.00 กองสาธารณสุขฯ   

  

/ สามารถปองกันโรค COVID-19 

18 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการรังวัดท่ี
สาธารณะ (นสล.) 

8,000.00 0.00 8,000.00 กองชาง   

  

/ ดําเนินการชี้แนวเขต  โดยไมใช
งบประมาณ 

19 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการฝกอบรม
เพ่ือปลูกจิตสํานึก 
การกําจัดขยะใหถูก
สุขลักษณะ 

10,000.00 0.00 10,000.00 กองสาธารณสุขฯ / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 
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20 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกตนไม
เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

10,000.00 0.00 10,000.00 กองสาธารณสุขฯ / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

21 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการตกแตง
สวนหยอมหนาท่ีทํา
การ อบต.เมือง
เกษตร 

20,000.00 0.00 10,000.00 กองสาธารณสุขฯ / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

22 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

ปรับปรุงผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากทางสาธารณะ 
ไปวัด บานหนองไผ 
บานหนองไผ หมูท่ี 
1 

200,000.00 0.00 200,000.00 สํานักงานปลัด อบต.   / 

  

อยูระหวางทําสัญญาจาง 

23 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

ปรับปรุงผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนางเปล้ือง 
บานตะโก หมูท่ี 3 

200,000.00 0.00 200,000.00 กองชาง   / 

  

อยูระหวางทําสัญญาจาง 
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24 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

ปรับปรุงผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจร 
หินคลุกจากบาน
โนนเกษตรถึง เขต
ติดตอบานเมืองทอง 
บานโนนเกษตร หมู
ท่ี 5 

200,000.00 198,000.00 2,000.00 กองชาง   

  

/ การคมนาคมสะดวกย่ิงข้ึน 

25 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรเดิมเปน
ผิวจราจร คอนกรีต
เสริมเหล็กบานโนน
ตําหนัก ถึงเชื่อม
เขตติดตอตําบลโนน
เมือง บานโนน
ตําหนัก หมูท่ี 4 

200,000.00 198,000.00 2,000.00 กองชาง   

  

/ การคมนาคมสะดวกย่ิงข้ึน 

26 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

ซอมแซมผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบานนายพวง 
บานเมืองทอง หมูท่ี 
6 

200,000.00 0.00 200,000.00 กองชาง   / 

  

อยูระหวางทําสัญญาจาง 
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27 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

ซอมแซมผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายใน หมูบาน
หนองโบสถ หมูท่ี 7 

280,000.00 278,000.00 2,000.00 กองชาง   

  

/ การคมนาคมสะดวกย่ิงข้ึน 

28 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

ปรับปรุงซอมแซม
ทรัพยสิน ประเภท
ท่ีดินและส่ิงกอสราง
และ สาธารณะณูป
โภค ของ อบต.
เมืองเกษตร 

0 0 0 กองชาง / 

    

- 

29 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

ปรับปรุงผิวจราจร
เดิมเปนผิวจราจร
ลูกรังซอยแจง
พฒันา บานคูเมือง 
หมูท่ี 2 

200,000.00 198,000.00 2,000.00 กองชาง   

  

/ การคมนาคมสะดวกย่ิงข้ึน 

30 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ 

50,000.00 0.00 50,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

31 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสงเสริม
และสนับสนุน
อาหาร กลางวัน 

343,000.00 169,580.00 173,420.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
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32 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน 

134,134.00 46,368.00 46,368.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

33 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งาน เด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําป การศึกษา 

10,000.00 0.00 10,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ ดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ 

34 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการศึกษา
แหลงเรียนรูนอก
สถานท่ี ของเด็ก
นักเรียน ศูนย
พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองเกษตร 

20,000.00 0.00 20,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

35 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสงเสริม
การเขารวมแขงขัน
กีฬา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ 
ของ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

0 0 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

36 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการวันแม
แหงชาติ 

5,000.00 0.00 5,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 
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37 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
คาเคร่ืองแบบ
นักเรียน 

12,000.00 6,000.00 6,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

38 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
คาหนังสือเรียน 

8,000.00 4,000.00 4,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

39 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
คาอุปกรณการเรียน 

8,000.00 4,000.00 4,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

40 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

17,200.00 8,600.00 8,600.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

41 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

119,000.00 74,800.00 44,200.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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42 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสภาเด็ก
และเยาวชน 

20,000.00 0.00 20,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

43 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการสงเสริม
และสนับสนุน
อาหาร กลางวัน 

960,000.00 844,630.00 115,370.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

44 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการศึกษา 

โครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน 

594,022.00 504,764.44 89,257.56 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  

  

/ เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

45 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริม
การเขารวมรําโทน
ใน งานบวงสรวง
ทานทาวสุรนารี 

35,000.00 0.00 35,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

46 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต 
และวันผูสูงอายุ 

20,000.00 0.00 20,000.00 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

47 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริม
งานรัฐพิธี ราชพิธี 
และพิธีทางศาสนา 

0 0 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 
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48 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

โครงการปรับปรุง/
จัดทําและดูแลเว็ป
ไซต อบต.เมือง
เกษตร 

30,000.00 5,000.00 5,000.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ เว็ปไซต อบต. ไดรับการพัฒนาและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

49 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

โครงการจัดการ
เลือกต้ังผูบริหาร
ทองถ่ิน และสมาชิก
สภาทองถิ่น 

150,000.00 0.00 150,000.00 สํานักงานปลัด อบต. / 

    

สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังยังไมไดประกาศใหมีการ
เลือกต้ัง 

50 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

โครงการประเมิน
ทัศนคติและความ
คิดเห็น ของ
ประชาชนตอการ
ดําเนินงานตาม 
ภารกิจขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

20,000.00 0.00 20,000.00 สํานักงานปลัด อบต. / 

    

เน่ืองจาก อบต. ไดไมขอรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนฯ 

51 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

โครงการจัดทําแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน 
ทรัพยสิน 

100,000.00 0.00 100,000.00 สํานัก/กองคลัง   /   อยูระหวางดําเนินการ  เน่ืองจาก
ตองประสานหนวยงานที่เก่ียวของ 
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52 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ 
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของ 
บุคลากรดานตางๆ 

150,000.00 37,612.00 112,388.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง  มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานเพิ่มมากขึ้น 

53 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

โครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และ
ประโยชนสุขของ
ประชาชน 

20,000.00 0.00 20,000.00 สํานักงานปลัด อบต. / 

    

เน่ืองจากสถานการณ  Covid-19  
จึงไมสามารถจัดโครงการได 

54 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

โครงการ
อินเตอรเน็ตตําบล
เพ่ือบริการ 
ประชาชน 

0 0 0 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ ปงบประมาณ  2564  ไมไดใช
งบประมาณ  เน่ืองจากได
ดําเนินการในหวงปงบประมาณท่ี
ผานมา 

55 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

พฒันาประสิทธิภาพ
การใหบริการ
ประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบล
เมืองเกษตร 

50,000.00 47,218.00 2,782.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ ประชาชนมีความพึงพอใจในการมา
รับบริการ 
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56 ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานการบริหาราชการ
ทองถิ่นใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
ท่ีดี 

โครงการประชาคม
และประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเพ่ือ
สงเสริมการจัดทํา
แผน ชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น 

10,000.00 0.00 10,000.00 สํานักงานปลัด อบต.   

  

/ ดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณ 

57. ยุทธศาสตรการพฒันา
ดานสงเสริมการ
ทองเท่ียว 

โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
จัด งานพริกและ
ของดีอําเภอขาม
สะแกแสง 

230,000.00 230,000.00 0 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

/ 

    

โอนงบประมาณไปใชในการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  

 
 

หาและอุปสรรคปฏิบัติงาน 2. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวยค 
วามลาชา 

 
 3. ไดรับงบประมาณจัดสรรลาชา 
  
1. นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
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ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
การดําเนินงานของ อบต. 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนา    

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  อบต.  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละ
ดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม    

การบริการประชาชน 
1)  ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําที่ดี   
2)  ควรประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวาน้ีและ

ประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
3)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของ  อบต. 
4) การดําเนินโครงการใดๆ ใหมีหนังสือแจงประชาชนเขารวมใหมากเพื่อรับทราบ

ขอมูลขาวสารและมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต. มากข้ึน 
 

ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังน้ี 
 ปญหา 

๑)  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  บรรจโุครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัติไดรอยละ  
12.05  ไมถึงรอยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาทองถิ่น 

๒)  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้ังไวในขอบัญญัติได
รอยละ  5.28   ไมถึงรอยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 อุปสรรค 

๑)  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีปญหา ความตองการที่จะตองดําเนินการอยูเปน
จํานวนมาก   

๒)  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรมีงบประมาณท่ีจํากัด   และการจัดสรรงบประมาณลาชา  
ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว  
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 3) ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไป
ดวยความลาชา 
 
 

4) จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน เน่ืองจากบางโครงการ
ตองใชเงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ   

  ขอเสนอแนะ  
      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจําเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน    

๒) เห็นควรเรงรัดการดําเนินโครงการท่ีต้ังไวในขอบัญญัติใหไดมากกวารอยละ 70  ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
 3) นําโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตาํบลไปประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 4) ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไมสามารถ
ควบคุมได 
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รายงานรายรับรายจาย 
ขององคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 
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